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Jaarrekening 2008 van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)  
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft be-
ëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door de wet 
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.  
 
AGIOn heeft een jaarrekening 2008 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse 
Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en 
budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.  
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 174.338.843 EUR 
uitgaven 175.651.643 EUR 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2008 een tekort van 1.312.800 EUR dat, samen met 
het overschot op 31 december 2007 van 59.124.221 EUR, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2008 terugbrengt tot 57.811.421 EUR. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 67.910.697 EUR en een nettoverlies van het boekjaar van 1.964.111 EUR.  
In 2007 werd nog een winst gerealiseerd van 30,5 miljoen EUR. Voornaamste oorzaak van 
het verlies in 2008 is de groei van de subsidiebetalingen met 27,2 miljoen EUR naar 
169,3 miljoen EUR. In 2007 was er een onverklaarbare vertraging in het betalingsritme 
waardoor in 2008 een inhaalbeweging plaatsvond. Daarnaast werd een daling van de ont-
vangsten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) genoteerd van 5,3 miljoen EUR 
naar 1,7 miljoen EUR doordat de dossiers die AGIOn beheert in opdracht van de VGC trager 
verlopen dan verwacht. Andere opvallende evoluties zijn de gestegen financiële kosten 
(+0,5 miljoen EUR door het negatieve rendement op de beleggingsportefeuille), de toename 
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van de personeelskosten (+0,5 miljoen EUR of +13% vooral door de werving van bijkomende 
statutairen) en de stijging van de kosten voor erelonen en honoraria (+0,9 miljoen EUR door 
de opstart van de DBFM-operatie en een overeenkomst met PMV in verband met het school-
infrastructuurplan).  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening. De controle geeft voor het overige geen aanleiding tot opmer-
kingen. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kan-
sen en Brussel, alsook naar de administrateur-generaal van AGIOn. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 
 


